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Dagsorden: 

1. Valg af dirigent (Kredsstyrelsen foreslår konsulent i Danmarks Lærerforening, Jakob Munk Jensen) 

2. Fastsættelse af forretningsorden 

3. Beretning (herunder debat)  

4. Regnskab  

5. Indkomne forslag (der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingens behandling) 

6. Forslag til ændringer i kredsens vedtægter  

7. Budget og fastsættelse af endeligt kontingent for indeværende regnskabsår (2018) og foreløbigt budget og 

kontingent for kommende regnskabsår (2019) 

8. Valg i henhold til § 8 i kredsens vedtægter 

9. Eventuelt 

 
 

Vejle, den 1. marts 2018.  

P. k. v. 

 

Rikke Vagn-Hansen 

fmd. 

 

 

 

 

 

 

Kredsstyrelsen indstiller følgende forretningsorden 

til generalforsamlingens godkendelse 

 

1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. 

2. Sekretæren optager beslutningsprotokol af generalforsamlingen. 

3. Der vælges et antal stemmetællere til at bistå dirigenten med afstemningen. 

4. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden 

5. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. 

Generalforsamlingens deltagere må rette sig efter dirigentens afgørelser. 

6. Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegner sig hos dirigenten. Formanden og forslagsstilleren kan dog når 

som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 

7. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Formanden er dog undtaget denne bestemmelse. Dirigenten 

eller 5 mødedeltagere kan stille forslag om, at debatten afsluttes efter de indtegnede talere. Træffes en sådan 

beslutning, kan kun formanden og forslagsstilleren yderligere tildeles ordet. 

8. Formanden, eller et flertal af kredsstyrelsen kan forlange debatten afbrudt for at holde et kort 

kredsstyrelsesmøde. Dirigenten bestemmer i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til 

afstemning. Forslag og ændringsforslag skal afleveres skriftligt.  

9. Kredsens vedtægter kan ændres af generalforsamlingen, når mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer 

stemmer for vedtægtsændringen. Alle andre beslutninger træffes ved almindeligt flertal (over 50 % af de 

afgivne stemmer for). Skriftlig afstemning foretages, når mindst 1/5 af de tilstedeværende medlemmer begærer 

det. 
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Landspolitisk  

OK18 

Overenskomstforhandlingerne blev skudt i gang i december 2017. Det stod fra starten klart, at parterne stod langt 

fra hinanden – både på det statslige og det kommunale område. Der har været afholdt et utal af møder, og senest 

har KL haft en ”tænkepause”. Der er overordnet tre områder, hvor parterne er uenige: 

- Lærernes arbejdstid. Vores arbejdstid er reguleret ved lov efter lockouten i 2013. Ved 

overenskomstforhandlingerne i 2015 nægtede Kommunernes Landsforening (KL) at ændre noget, og kravet fra 

organisationerne er nu, at lærernes arbejdstid skal aftales. 

- Lønnen. Arbejdsgiverne mener, at de offentligt ansatte er steget for meget i løn i forhold til de privatansatte. Vi 

mener, at præmissen er forkert, og at der er plads til lønstigning efter at den økonomiske krise er overstået. 

- Betalt frokostpause. Arbejdsgiverne ser den betalte frokostpause som et personalegode, og de vil afskaffe den 

med henblik på at hente fem gange en halv time om ugen. Vi mener, at pausen er en del af overenskomsten. 

Helt overordnet bærer arbejdsgivernes krav præg af, at de vil afskaffe alle bindinger.  

Organisationerne har lavet en ”musketér-ed” som betyder, at alle de tre overordnede uenigheder skal løses – 

ellers vil ingen organisation indgå overenskomst.  

På lærerområdet har KL senest meldt ud, at de er parate til at forandre ”noget”, men der vil ikke blive tale om helt 

nye regler.  

På statens område brød forhandlingerne sammen fredag d. 23. januar. På det kommunale område fortsatte 

forhandlingerne i dagene efter, men her brød forhandlingerne sammen mandag d. 26. februar. Det gentog sig på 

det regionale område tirsdag d. 27. februar. 

På kredsens generalforsamling d. 9. marts vil vi kunne sige mere om, hvilke scenarier vi går i møde. 

Folkeskolereformen 

Læringsplatforme var et krav i forbindelse med Folkeskolereformen. Mange lærere har set den som et 

tidskrævende, ligegyldigt værktøj. Men andre har taget det til sig, og finder det brugbart i hverdagen. Der har 

været stor forskel på implementeringen på skolerne. Der har derfor været stor debat om læringsplatforme, og 

den kulminerede i, at det stadig er obligatorisk for kommunerne at have en læringsplatform, men der er ingen 

krav om, hvorvidt og hvordan de skal bruge den. 

Det samme er sket med de fælles mål – nu er de vejledende.  

Her knap 4 år efter reformens ikrafttræden, sker der endelig nogle justeringer, men der er ikke politisk vilje til at 

ændre radikalt på reformen. 

Vejle Lærerkreds arrangerede i oktober 2018 et medlemsmøde med undervisningsminister Merete Riisager i 

samarbejde med Liberal Alliance Vejle. Fremmødet var ikke stort, men vi havde mulighed for at stille spørgsmål til 

ministeren og kommentere reformen. 
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Læreruddannelsen 

Trainee-læreruddannelsen 

Vejle Kommune har det foregående og indeværende skoleår ansat studerende fra Trainee-læreruddannelsen. Det 

har været meget op til skolelederne hvilke vilkår de studerende har haft – og om de overhovedet ville ansætte 

dem.  

Kredsen har været tovholder i en følgegruppe for uddannelsen, men gruppen blev sat lidt ud på et sidespor, da 

Fredericia Kommune valgte at lave en forpligtende aftale med UCL, og således blev primær samarbejdspartner. 

Der er imidlertid en aftale mellem Vejle Kommune og UCL på trapperne, og kredsen vil fortsat involvere sig i de 

studerendes vilkår og rammer på skolerne i Vejle Kommune. 

Vejle Kommune 

Folkeskolereformen 

I Vejle Byråds konstitueringsaftale, som angiver konstitueringspartiernes konkrete aftaler vedr. den nye 

byrådsperiode, står der, at man aftaler ikke at ændre på væsentlige områder i forhold til udmøntningen af 

Folkeskolereformen. Til gengæld er det aftalt, at der foretages en evaluering af samme i år 2019. Men det 

betyder, at Vejle Kommune ikke vil søge nogen former for dispensationer det kommende år – heller ikke en 

generel dispensation til forkortelse af skoledagen. 

Inspirationen fra Ontario er blevet nedtonet, idet vi i Vejle Kommunale skolevæsen henter inspiration mange 

steder fra. Nogle skoler har, på eget initiativ, været på studieture i Norge. 

Forvaltningen nedsatte sidste år en arbejdsgruppe vedr. udmøntning af reformens 3. mål: ”Tilliden til og trivslen i 

folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis”. Arbejdsgruppen blev på 

intet tidspunkt i forrige skoleår særligt konkret, men under ledelse af den nye Chef for Uddannelse og Læring kom 

vi på et møde i november 2017 frem til følgende anbefalinger til FagMED: 

Arbejdet med skolereformens 3. mål tager udgangspunkt i et arbejde under overskriften faglig stolthed med tre 

underpunkter: 

 Professionelle læringsfællesskaber 

 Professionsidentitet 

 Kerneopgaven 

Disse blev vedtaget på FagMED i december, og danner nu grundlag for det videre arbejde. 

 

Kommunal økonomi 

Ved de lokale budgetforhandlinger i efteråret 2017 blev det aftalt, at skoleområdet skulle tilføres 25 mio. kr. i 

varige driftsmidler fra budget 2018. Det blev imidlertid lagt ud til Børne- og Familieudvalget at udmønte midlerne, 
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og da der ikke var afsat yderligere midler til generelle budgetudfordringer såsom øget tilskud til privatskoler, 

mangel på plads i børnehaverne, øget forbrug på familieområdet mm., kommer de 25 mio. til at blive kraftigt 

reduceret i 2018. Der er netop nu et udmøntningsforslag i høring, som i givet fald vil betyde 10 mio. til 

skoleområdet – øremærket til at styrke medarbejderressourcerne på skolerne i skoleåret 2018/19, vel at mærke 

med fokus på vejledningsfunktionen. 

Til gengæld valgte konstitueringspartierne efter kommunalvalget at indskrive i deres aftale, at der skal gives et 

beløb til skoleområdet til øgede personaleudgifter svarende til omkostningerne til at afskaffe dækningsafgiften – 

dvs. ca. 42 mio. Der er tale om varige driftsmidler. Det betyder groft sagt mulighed for at oprette 80 nye 

lærerstillinger. 

Politisk dialog 

Op til de lokale budgetforhandlinger og kommunalvalget i efteråret afholdt kredsstyrelsen gode dialogmøder med 

de politiske partier i Vejle Byråd. Det er aftalt, at partierne inviteres igen i foråret/sommeren 2018.  

Det er aftalt, at chefen for Uddannelse & Læring og kredsformanden i efteråret 2018 tager på skolebesøg mhp. at 

se på undervisning og være i dialog med lærerne. 

Efter kommunalvalget blev Torben Elsig (Radikale Venstre) ny formand for Børne- og Familieudvalget. Kredsen er i 

god dialog med den nye formand. 

Forvaltningsledelse 

D. 1. august 2017 tiltrådte Ulla Riisbjerg Thomsen som ny Chef for Uddannelse & Læring.  Kredsen har fra starten 

haft et godt, konstruktivt og professionelt samarbejde med vores nye chef. Der afholdes månedlige dialogmøder 

med gode drøftelser efterfulgt af fælles handling. 

Endvidere skal nævnes, at Vejle Kommunes HR-afdeling med personalechef Thrine Nørgaard er en værdifuld 

samarbejdspartner i alle aspekter omkring personaleledelse.  

Ansættelsesforhold 

Arbejdsmiljø 

Vejle Lærerkreds har i år udarbejdet en arbejdsmiljøstrategi, hvor der indgår 3 temaer, som vi kan se, er aktuelle 

på skolerne. 

1. Stress – der er sendt artikler / materiale ud på tillidsrepræsentant-konferencen om temaet og d.20. 

februar er der afholdt et temamøde for alle tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, hvor 

chef for Uddannelse & Læring Ulla Riisbjerg Thomsen og en konsulent fra DLF deltog. 

2. Vold, trusler og magtanvendelse. Næstformanden og en konsulent deltog i oktober i en temadag 

arrangeret af DLF om emnet. Ud fra dette afholdt næstformanden og konsulenten et temamøde i januar 

for tillidsrepræsentanterne. Der planlægges et åbent medlemsmøde om temaet. 
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3. De fysiske forhold på skolerne. Kredsen ønsker et overblik over, hvordan det ser ud med de fysiske 

arbejdsforhold på skolerne. På klubmøderne spørges der ind til disse oplysninger,  og der vil ud fra disse 

blive lavet en sammenskrivning.  

Kredsen har en CO² måler som skolerne kan låne, hvis de ønsker at måle CO², temperatur og luftfugtighed 

i klasserne 

 Vejle Lærerkreds har de sidste 7 år opgjort langtidssygefraværet hvert kvartal. De seneste år har det ligget stabilt 

/  været en lille stigning i fraværet.  Der laves dog flere fratrædelsesordninger nu end tidligere pga. 

langtidssygefravær. 

Næstformanden er arbejdsmiljøansvarlig og deltager i møder i det forpligtigende kredssamarbejde, samt deltager 

i Danmarks Lærerforenings årlige arbejdsmiljøkonference i november.   

I januar 2018 gennemførte Vejle Kommune trivselsmåling på alle kommunens arbejdspladser. 

Der er p.t. arbejdsmiljø-processer på tre skoler i kredsens område. Forvaltningen håndterer dem ordentligt og 

professionelt, og HR-afdelingen i Vejle Kommune er involveret. I skrivende stund venter vi på resultaterne af 

trivselsmålingen, som sammen med HR-konsulenternes iagttagelser vil ligge til grund for yderligere handlinger. 

Beskæftigelsessituationen 

På tredje år oplever vi, at det bliver sværere at rekruttere lærere til almenskolen. Elever, forældre og kolleger 

oplever mange ”studentervikarer” på skolerne, hvis ikke ledelserne vælger at presse de fastansatte lærere til at 

tage mange flere undervisningstimer, end det var planlagt fra årets start. 

Rekrutteringen til lærerfaget har været et tema i overenskomstforhandlingerne, og det er et tema i vores lokale 

drøftelser. I Vejle Lærerkreds har vi 111 medlemmer i alderen 59 til 66 år. Ingen medlemmer er  ældre, og fra 63 

år til 66 år er der tale om få medlemmer på hver årgang – i alt 19 personer. Der er altså en tendens til at forlade 

faget tidligere end hidtil. 

Kredsen har i flere år stillet gentagne forslag om seniorordninger med henblik på fastholdelse af lærere, men 

forvaltningen har ikke ønsket at lave særlige ordninger for lærerne. Det indgår igen i år som en del af vores 

drøftelser af forståelsesnotatet. 

Arbejdstid 

Forhandlingerne af forståelsesnotatet for skoleåret 2017/18 i foråret 2017 trak ud, da evalueringen ikke var 

færdig, og det medførte i sidste ende, at forståelsesnotatet kom sent ud på skolerne. Præsentationen af notatet 

for tillidsrepræsentanter og skoleledere måtte udsættes til september, og derfor fik ændringerne ikke alle steder 

den store virkning. 

Nyt i notatet er afsnittet vedr. fleksibel tid. Det har nemlig vist sig, at forskellene i håndtering af fleksibel tid er ret 

store skolerne imellem, og kreds og kommune er meget enige om, at der hvor det giver mening at løsne op for 

den stramme tilstedeværelsespligt, skal der løsnes op. Det skal dog pointeres, at Lov 409 med fuld tilstedeværelse 
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stadig er udgangspunktet for arbejdstidens tilrettelæggelse, og det står enhver af jer frit for at lægge al arbejdstid 

på skolen. Det nye afsnit er ment som en mulighed for at afklare med skolelederen, om der kan være individuelle 

opgaver, der med mening kan løses hjemme – naturligvis kun efter lærerens eget ønske. Det er et forsøg på at 

give de af jer, som gerne vil have mere fleksibilitet, mulighed for det. 

 

I forhold til sidste års forståelsesnotat er der kommet et uddybende afsnit om opgaveoversigten. Vi kan se, at en 

af de mest udbredte problematikker på skolerne er en manglende forventningsafklaring, hvilket jo netop er 

opgaveoversigtens formål. Nu skal det lykkes at få den meningsgivende dialog med lederne om tilrettelæggelse af 

og forventninger til løsningen af opgaverne, og den nye tekst er et forsøg på at præcisere det. 

Der er også en ny bemærkning om, at hvis I som lærere ikke oplever, at der er sammenhæng mellem opgavens 

omfang og tiden til at løse opgaven, så er I forpligtede til at henvende jer til jeres ledelse – evt. sammen med 

tillidsrepræsentanten. Det kan måske lyde voldsomt, men det er den eneste måde, vi kan forsøge at undgå, at 

nogle af kollegerne føler, de bliver kastet ud i det grænseløse arbejde eller presser sig selv for meget i forsøget på 

at nå det hele. I sidste ende handler det om, at det er vigtigt at henvende sig til den person, der rent faktisk kan 

gøre noget ved det: skolelederen. 

Fremover vil vi have en nettoarbejdstid på 1685 pr. år. Dette tal er et gennemsnit af 20 års nettoarbejdstid, og det 

er aftalt for at undgå de ellers ret store udsving, der kan være fra år til år. 

I forståelsesnotatet er der også et nyt afsnit om afgangsprøver og censur, hvilket har været problematisk rent 

planlægningsmæssigt på mange skoler. Det nye afsnit sætter i hvert fald fokus på problematikken. 

 

Der har i januar 2018 været udsendt evalueringsskema til skoleledere og lærerrepræsentanter i LokalMED. 

Evalueringen er ikke helt valid, da der bl.a. har været svar fra en pædagog – d.v.s.. vi kan ikke være sikre på, hvem 

der har svaret. Kreds og kommune har alligevel valgt at bruge evalueringen som rettesnor, og så har vi suppleret 

med de temaer, vi har samlet op fra årets klubmøder.  

Kreds og kommune er i gang med at drøfte evalueringen og finde frem til de væsentlige temaer for drøftelser. Der 

er stadig stor forskel på, hvordan ledere og medarbejdere opfatter virkeligheden. 

Det er vores fælles mål at finde frem til rammer og vilkår for arbejdstid, som alle lærere kan acceptere og være i. 

Det er målet, at det skal være muligt at være fuldtidsansat lærer og samtidig kunne få familie- og arbejdsliv til at 

hænge sammen. 

Løn 

Kredsen har de seneste to år afholdt ”Løncafé” to gange årligt. Konceptet er en hyggelig café-eftermiddag for alle 

medlemmer med mulighed for tjek af lønseddel. Adskillige medlemmer har fået rettet fejl af betydeligt omfang. 

Kredsen vil derfor fortsat afholde Løncafé jævnligt. Caféerne har været afholdt på fredage, men afholdes 

fremover, efter medlemsønsker, på rullende dage. 
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Siden 2008 har kreds og kommune haft en uenighed om udbetaling af vejledertillæg. Vejle Kommune har 

anerkendt, at der er lærere, der har funktionen, og nu nærmer vi os en enighed i forhold til funktionsbeskrivelsen. 

Forvaltningen har udarbejdet en ”grundkontrakt” i forhold til vejlederrollen, og den har været til høring i alle 

relevante organer. Forhandlingerne foregår sideløbende med drøftelserne af forståelsesnotatet, og vi forventer et 

resultat inden sommerferien. 

MED-systemet 

I HovedMED-udvalget er der fortsat fokus på ”Trivsel, arbejdsglæde og faglig stolthed”, som er den store fælles 

personalepolitiske satsning.  Vi har omdøbt projektets navn til ”Faglig Stolthed” i erkendelse af, at den faglige 

stolthed er helt essentiel i forhold til at skabe og opretholde trivsel og arbejdsglæde. 

Der afholdes en lang række personalepolitiske arrangementer – herunder mange gode gå-hjem-møder, som alle 

ansatte inviteres til via Vejle Kommunes intranet. 

Der er fortsat fokus på ”Robuste Fællesskaber”, hvor vi arbejder med organisationens robusthed, 

gruppens/teamets robusthed og endelig i mindre grad den enkeltes robusthed. Der kan læses mere om projektet 

på www.fagligstolthed.dk.  

Ytringsfrihed og dialogkultur er også væsentlige temaer, som har været omdrejningspunkt på Vejle Kommunes 

arbejdsmiljø-konference i november, og også bliver det på den kommende tillidsrepræsentant-dag d. 21. marts 

2018. 

Kredsformanden er fortsat næstformand i HovedMED-udvalget. 

I FagMED er der stadig fokus på sygefravær.  Målsætningen er at nedbringe sygefraværet til 11.31 dage.  Der har 

været igangsat et sygefraværsprojekt, hvor 5 arbejdspladeser med højt sygefravær har været udtaget med 

henblik på at få sparring / iværksat aktiviteter til at nedbringe sygefraværet. Der har desuden været tilbudt et 

kompetenceudviklingsforløb for ledere. FagMED har bedt LokalMED om at fastsætte mål for sygefraværet. 

FagMed Uddannelse og Læring er arbejdsmiljøcertificeret og ved audit i efteråret blev der givet 8 afvigelser 

vedrørende tekniske ting, kemikalier, brand / evakueringsinstruks og manglende lovpligtig 

arbejdsmiljøuddannelse indenfor tidsfristen. 

FagMED har deltaget i møder i forbindelse med kommunens Trivselsmåling og har drøftet indsatser / opfølgning 

på trivselsmålingen. 

FagMED har afholdt temadag med temaet ”Kerneopgaven i FagMED”, hvor der bl.a. blev arbejdet med betydning 

/ forståelse af den fælles kerneopgave – særligt pædagogernes rolle i skolen. 

Der har været nedsat en arbejdsgruppe vedrørende skolereformens 3.mål ” at tilliden til og trivslen i folkeskolen 

skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis”. Konklusionen blev, at der med 

udgangspunkt i overskriften: Faglig stolthed og med underpunkterne: professionelle læringsfællesskaber, 
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professionsidentitet og kerneopgaver,  blev nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder videre med processen og 

med, hvordan den effektueres. 

Næstformanden i Vejle Lærerkreds er næstformand i FagMED. 

Mindre medlemsgrupper 

TCBU 

På TCBU har der været en drøftelse og forhandling af de gældende kørselsregler. Forhandlingen af kørselsreglerne 

var båret af et samarbejde på tværs af flere organisationer, som har medlemmer på TCBU. Det har været et 

arbejde og en forhandling, som har gjort en reel forskel for medarbejdernes arbejde ift. det udspil ledelsen på 

TCBU startede ud med. 

Der har igen været talrige forsøg på at motivere en egentlig forhandling om en forhåndsaftale, men kommunen 

tilkendegav i efteråret, at de ikke ønskede en forhåndsaftale på TCBU. I stedet blevet der lavet en aftale med Vejle 

Lærerkreds om et lønforløb for talehørekonsulenterne.  

Karin Oudshoorn, leder af TCBU, opsagde sin stilling i december 2017, og i stedet blev Michael Højer, 

distriktsleder på TCBU, ansat som konstitueret leder. Denne konstituering løber året ud eller indtil ny leder er 

ansat. Der er taget godt imod den nye ledelse på TCBU, ligesom der opleves god trivsel og samarbejde på tværs i 

organisationen.   

 

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) 

Generelt kan det siges, at UU i de senere år og helt aktuelt er udsat for mange organisations- og lovændringer og 

projekter med ændrede arbejdsvilkår til følge. 

I januar 2016 nedsatte regeringen et ekspertudvalg, som skulle komme med forslag til, hvordan flere unge 

kommer i gang med en ungdomsuddannelse. Udvalget præsenterede sine anbefalinger i foråret 2017, og i 

efteråret blev et bredt politisk flertal enige om en ny forberedende grunduddannelse (FGU). Denne reform fylder 

en del på UU-området, idet aftalen lægger op til, at kommunerne kan vælge at beholde, oprette eller nedlægge 

lokale UU-centre. Dog skal vejledningen varetages af vejledere med kompetencer, som i dag kræves af vejledere i 

UU.  

Kredsen følger processen omkring ændringerne i UU. 

 

Center for Specialundervisning for Voksne (CSV)  

På CSV er der blevet ansat en ny afdelingsleder for kommunikation og teknologiafdelingen. 

Voksenspecialundervisningsafdelingen VSU har taget fat på nye opgaver. Der er samarbejde med jobcenter og 

sprogskole og kursist-antallet er stigende. Der er startet undervisning af demens ramte og dette 

undervisningstilbud er meget efterspurgt. CSV’s STU-afdeling i Brejning har fået nye lokaler.  

CSV er generelt lidt udfordret i forhold til at finde sammenhængskraft, da det er en arbejdsplads, der er spredt ud 

på 3 afdelinger og 6 matrikler.  
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De selvejende statslige institutioner 

De selvejende statslige institutioner omfatter i Vejle Lærerkreds’ område Skolen for Gastronomi, Musik og Design 

samt Bøgevangskolen.  

 

Bøgevangskolen, Vejle Fri Fagskole, er præget af en masse forandringer. Der arbejdes p.t. bl.a. på fremadrettet at 

kunne tiltrække flere elever ved at udvide skolens tilbud til at bestå af 3 linjer:  

- den nuværende STU linje 

- en nyoprettet erhvervsrettet linje 

- en 10. klasses linje 

Hele personalegruppen er involveret, og der arbejdes med stor interesse i at bevare skolen, og få alle 

elevværelser besat til august. 

 

Skolen for Gastronomi, Musik og Design har i mange år været en fri fagskole, hvor den største del har været 10 kl. 

med linjefagene gastronomi, musik og design. Desuden har skolen et højskoletilbud uden 10. klasse for 

skoletrætte elever. For et par år siden blev skolen udvidet med en efterskoledel med 9. klasse, hvorfor det ift. 

skolens oprindelige formål har været en udfordring at indføre langt flere boglige fag, ligesom der opstod et behov 

for flere faglokaler – herunder fysiklokale, der i øjeblikket lånes på Vinding skole. Skolen arbejder på at få eget 

fysiklokale - ligesom skolen på flere andre områder er under løbende renovering. 

Skolen for Gastronomi, Musik og Design kæmper i øjeblikket for at få elevtallet op – bl.a. ved at søge muligheder 

med nye linjefag, der kan tiltrække andre målgrupper. 

Efter mange år, hvor ny løn blev udmøntet som engangstillæg, lykkedes det i efteråret at få indgået en god 

lønaftale for lærerne med et fast varigt tillæg. 

 

Organisatoriske forhold 

Danmarks Lærerforening 

Centralt i Danmarks Lærerforening har fokus i høj grad været på OK18 – overenskomstforhandlingerne, som 

pågår i disse måneder. 

Der udover skal nævnes indsatserne vedr. ”Den involverende fagforening”, Folkeskoleidealet og udbredelse af 

Principprogrammet. 

 

Kredsforhold 

Vejle Lærerkreds har pt. 1130 aktive medlemmer, 361 pensionister og 12 særlige medlemmer. Det er en stigning 

på 25 aktive medlemmer, hvoraf der er 12 nye indmeldelser i forbindelse med den truende konflikt. Sidste år steg 

antallet af aktive medlemmer med 36. Det kan skyldes, at nogle skoler har oprettet en del af de budgetterede 
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lærerstillinger i forbindelse med indførelsen af Folkeskolereformen – men der er stadig meget langt til de ca. 200 

lærerstillinger, som blev nedlagt inden undervisningstimetallet blev drastisk forøget.  

Kredskontorets åbningstider er: Mandag – torsdag kl. 9.00-16.00 og fredag kl. 9.00-15.00. 

På kredskontoret har vi fortsat et stort pres på rådgivningen på kontoret samt på pensionsberegning. Der har 

været mange sager vedr. sygdomsafskedigelse, fratrædelsesordninger, spørgsmål vedr. løn og arbejdstid samt – 

desværre – nogle betydelige samarbejdssager. 

Kontoret er i øjeblikket bemandet af sekretær Sonja Andresen, konsulent Hanne Rosendal, frikøbt konsulent Lene 

Køhler, en fuldtidsfrikøbt formand og deltidsfrikøbt næstformand. 

Sammen med Fredericia Lærerkreds arrangerede vi d. 6. februar et medlemsmøde om OK18. Ca. 100 medlemmer 

mødtes med formanden for Danmarks Lærerforenings overenskomstudvalg Gordon Ørskov Madsen. 

 

Kredsformanden og næstformanden – og i nogle tilfælde andre kredsstyrelsesmedlemmer - deltager i møder i 

Faglig klub på alle skoler og andre institutioner, hvor vi kommer i direkte kontakt med rigtig mange medlemmer. 

Vi prioriterer klubmøderne højt, da det er vigtigt for os at kende stemningen på skolerne og at vide, hvad der 

optager medlemmerne. Vi har konstateret en større deltagelse i år, hvor OK18, de lokale samarbejdsforhold og 

kredsens arbejdsmiljøstrategi har været nogle af hovedtemaerne. 

Organisationssamarbejde 

Kredsen er aktiv i samarbejdet med de andre organisationer i Vejle Kommune kaldet ”Mini-KTO”. 

Kredsformanden er medlem af forretningsudvalget for Mini-KTO. Mini-KTO arbejder på et øget samarbejde med 

direktionen i Vejle Kommune, og det gav sig i efteråret udtryk i en konference om ytringsfrihed – som i øvrigt var 

en øjenåbner for alle parter. Vi arbejder på en opfølgning. 

Endvidere varetages alle sager vedr. MED-systemet i forretningsudvalget. 

 

Kredsen deltager i det forpligtende kredssamarbejde med Esbjerg, Varde, Billund/Grindsted, Vejen og Fredericia. 

Samarbejdet er bestemt af kongressen i Danmarks Lærerforening, og vi arbejder fortløbende på at få det bedste 

udbytte af samarbejdet, men grundlaget for dette samarbejde udfordres fortsat af Lov 409, de kommunale 

forskelle og kredsenes økonomi. Diverse fagudvalg holder møde ca. 4 gange om året. Der er formandsmøder lidt 

hyppigere. 

Ved hovedstyrelsesvalget i november 2015 støttede kredsen formanden for Esbjerg Lærerforening Kenneth 

Nielsen. Kenneth blev valgt med et flot stemmetal, og Vejle Lærerkreds er dermed fortsat en del af Kenneths 

bagland de kommende år. 
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Seniorudvalget 

Seniorudvalget har i 2017 arrangeret fem frokostmøder med foredrag på "Hotel Bredehus" med bl.a. Th. Thejsen, 

tidligere redaktør af Folkeskolen, musisk underholdning, halvdags bus - tur til Jens Galschiøts værksted i Odense 

og Sommerudflugt til Sorø.  - I alt 390 deltagere. 

 

"Sommer - tur 2017" omfattede guidede besøg i Klosterkirken og Sorø Akademi, sejltur på Sorø Sø og besøg i 

Kunstmuseet, der bl.a. rummer en stor samling af russiske ikoner.. - 110 deltagere. 

 

Julemødet blev afviklet i Nørup Kirke. Julemenuen blev indtaget på "Hotel Bredehus". - 80 deltagere!  

Senior - udvalget er meget tilfreds med "Hotel Bredehus" - som domicil for frokost -møderne. 

 

Seniorudvalget afholder hvert halve år to møder på kredskontoret med planlægning af det næste halve års 

arrangementer. 

Medlemmer i fraktion 4 orienteres om de planlagte arrangementer pr. mail gennem halvårlige udsendelser af 

"Senior Orientering" - og med mulighed for også selv at kunne afhente bladet på kredskontoret.  

Arrangementerne omtales desuden på Kredsens hjemmeside: 

 

Kredsens seniorudvalg deltager i P - Forum, Det forpligtende kredssamarbejde, "Det jyske Mavebælte", med to 

repræsentanter.  

Samarbejdet mellem Esbjerg, Varde, Vejen, Billund, Fredericia og Vejle Lærerkreds omfatter to - tre møder om 

året, der på skift foregår på kredskontorerne.  

Vejle Lærerkreds er repræsenteret i det årlige "Årsmøde for fraktion 4 -medlemmer", der foregår på  Sinatur 

Hotel Storebælt, Nyborg..  
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 VEJLE  
Driftsresultat 2017 

Kredsregnskab 
 

                 Resultat 2017                   Budget 2017 (ikke revideret) 

Indtægter: 
 

Kontingent 

5120-5125 Kredskontingent 3.484.740 kr. 3.490.000 kr. 

5140 Kontingent DLF  0 kr. 0 kr. 

Kontingent i alt 3.484.740 kr. 3.490.000 kr. 
    

Akutfond 

5210 Kredsaktiviteter 401.552 kr. 420.000 kr. 

5220 Frikøb af tillidsrepræsentanter 160.942 kr. 120.000 kr. 

Akutfond i alt 562.494 kr. 540.000,00 kr. 
    

Andre indtægter 

5670 Admin. særlig fond 25.000 kr. 25.000 kr. 

5690-5699 Renter og udbytter 139.273 kr. 151.500 kr. 

5700-5710 Refusion HovedMed mm. 68.930 kr. 70.000 kr. 

Andre indtægter i alt 233.203 kr. 246.500 kr. 
 

Samlede indtægter 4.280.437 kr. 4.276.500 kr. 
 

Udgifter: 
   

Frikøb m.m.   

5750-5755 Frikøb KS og sagsbehandlere 1.230.065 kr.  1.227.000 kr. 

5760-5770 Kurser og tjenestefrihed 15.305 kr. 10.000 kr. 

5780 Vederlag 305.648 kr. 315.000 kr. 

5790 Tjenestefrihed / akut 160.942 kr. 120.000 kr. 

Frikøb i alt      1.711.960 kr.       1.672.000 kr. 
    

Kørsel og diæt.   

5820–5840 Kørsel       76.645 kr.      90.000 kr. 

5850-5875 Skattepligtige diæter m.m.      2.372 kr.      4.000 kr. 

Kørsel og diæt i alt      79.017 kr.      94.000 kr. 
    

Aktiviteter.   

5900-5910 Kongres- og Hovedstyrelsesudgifter      14.081 kr.      15.000 kr. 

5920 Generalforsamling      51.720 kr.      70.000 kr. 

5930 Udvalgs-, KS. og TR møder      27.143 kr.      25.000 kr. 

5940-6000 Arrangementer m.m..      157.173 kr.      242.000 kr. 

6010 Skoleklubber      9.555 kr.      15.000 kr. 

Arrangementer i alt 259.672 kr.      367.000 kr. 
    

Personaleudgifter.   

6040 Løn      1.589.028 kr.      1.580.000 kr. 

6045-6100 Fagpension, ATP m.m 259.247 kr.      273.345 kr. 

Personaleudgifter i alt 1.848.275 kr.      1.853.345 kr. 
    

Kommunikation   

6180-6195 Web-site, mm.      8.765 kr.      8.500 kr. 

Kommunikation i alt      8.765 kr.      8.500 kr. 
   

Kontoret   

6240 Husleje      108.000 kr.      108.000 kr. 

6270 Forsikringer      49.738 kr.      28.000 kr. 

6280-6290 Tlf., fax, tyverialarm, LAN-forbind. 58.790 kr.      52.000 kr. 

6300-6305 Porto + gebyr bank og giro      28.988 kr.      32.000 kr. 

6310-6320 Kontorartikler og kopimaskine      22.952 kr.      24.000 kr. 

6330 EDB-programmel      16.899 kr.      5.000 kr. 

6340-6370 Forbrugsvarer m.m.      28.517 kr.      29.500 kr. 

Kontoret i alt      313.884 kr.      278.500 kr. 
    

Andre udgifter   

6400 Kunstindkøb      0 kr.      0 kr. 

6410 Tilbageførte hensættelse - tidligere år 0 kr. -42.000 kr. 

6420 Gaver      44.896 kr.      43.000 kr. 

6430 Revision      11.247 kr.      13.000 kr. 

6440 Afskrivninger og hensættelser      0 kr.      0 kr. 

Andre udgifter i alt      56.143 kr.      14.000 kr. 
    

 Samlede udgifter      4.277.716 kr.      4.287.345 kr. 
 

Årets resultat: 

 Overskud      2.721 kr. 10.845 kr. 
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Status 2017 

Kredsregnskab 

 

Aktiver 
7420 Checkkonto 118-00-13964      1.214.667 kr. 

7430 Kassekonto      36.763 kr. 

7440 Værdipapirer      3.707.613 kr. 

7455 Mellemregning 22.340 kr. 

7480 Tilgodehavender udbytteskat      15.256 kr. 

7485 Renteperiodisering       0 kr. 

7490 Tilgodehavende akut       0 kr. 

Aktiver i alt      4.996.639 kr. 

 

 

Gæld : 
7650  ATP 1.702 kr. 

7680 Feriepengeforpligtelse       147.442 kr. 

7700 Anden gæld      1.833.655 kr. 

Gæld i alt      1.982.799 kr. 
 

Hensættelser: 

7695 Hensættelse til inventar      42.896 kr. 

Hensættelser i alt      42.896 kr. 
 

Egenkapital: 

   

7200 Fra driftsregnskabet      2.721 kr. 

7790 Egenkapital primo       2.968.223 kr. 

Egenkapital ultimo       2.970.944 kr. 

  

Passiver i alt 4.996.639 kr. 
 

      

Noter: 

 

Forpligtelser: 

1. For at kunne betale de kredsstyrelsestildelte frikøbstimer (p.t. 4.888/2444 timer) i op til et halvt år i forbindelse med et eventuelt mistillidsvotum til den samlede kredsstyrelse, 

bør formuen mindst udgøre 624.228 kr. 

2. Kredsen har forpligtet sig til over for frikøbte kredsstyrelsesmedlemmer at betale frikøb for disse indtil 31.7.2018. 

 

 

Anvendt regnskabspraksis 
Årsregnskabet for 2017 er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik jf. lov om fonde og visse foreninger.  

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.  

 

Generelt om indregning og måling 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover indregnes værdiregulering af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes 

ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.  

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.  

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.  

Ved først indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.  

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på 

balancedagen.  

 

RESULTATOPGØRELSEN 

Kontingentindtægter 

Kontingentindtægter indregnes i det år de vedrører. 

 

Omkostninger 

Omkostninger vedrører Kredsens aktiviteter i form af frikøb, arrangementer samt administrationsomkostninger, herunder aflønning af personale og øvrige administrations- og 

lokaleomkostninger.  

 

Af- og nedskrivninger 

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over aktivernes forventede brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende brugstider 

og restværdier: 

 

 Brugstid              Restværdi 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar      3 år                        0 

 

Afskrivningsgrundlaget er aktivets kostpris fratrukket forventet restværdi ved afsluttet brugstid. Afskrivningsgrundlaget reduceres endvidere med eventuelle nedskrivninger. Brugstiden og 

restværdien fastsættes, når aktivet er klar til brug, og revurderes årligt.  

 

Finansielle poster 

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter- og omkostninger, udbytte 

samt realiserede og urealiserede gevinster og tab på værdipapirer. 

 

 

BALANCEN 

Materielle anlægsaktiver 

Grunde og bygninger måles til kostpris.  

 

Inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det 

tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.  
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Finansielle anlægsaktiver 

Værdipapirer måles til dagsværdi i balancen. For værdipapirer, som handles på et aktivt marked, svarer dagsværdien til kursværdien på balancedagen.  

 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab. 

 

Nedskrivninger til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender, når der på individuelt niveau foreligger en objektiv indikation på, at et 

tilgodehavende er værdiforringet.  

 

Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.  

 

Hensættelser 

Hensættelser omfatter forventede omkostninger til senere afholdelse og indregnes, når kredsen på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af 

forpligtelsen vil medføre et forbrug af foreningens økonomiske ressourcer.  

 

Gældsforpligtelser 

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi. 

 

 

 
Driftsresultat 2017 

Særlig fond 
 

                      Resultat 2017                     Budget 2017 

Indtægter: 
    

9260 - 9270 Husleje BUPL og kreds 113      140.600 kr.      140.600 kr. 

9280 - 9295 Bankrenter m.m. 133.310 kr.      151.000 kr. 

Samlede indtægter      273.910 kr.      291.600 kr. 

 

Udgifter: 
 

9410 

9415 

Administrationsgebyr 
Gebyrer 

     25.000 kr. 
156 kr. 

     25.000 kr. 
250 kr. 

9420 Revision      10.000 kr.       12.000 kr. 

9430 Ejendomsskat      18.547 kr.      19.250 kr. 

9440 Ejendomsforsikring      9.629 kr.      9.500 kr. 

9460 

9465 

9467 

Vedligeholdelse 

Rengøring, varme og el 
Afskrivninger inventar 

     49.048 kr. 

96.417 kr. 
14.735 kr. 

     80.000 kr. 

115.000 kr. 
20.000 kr. 

 

Udgifter i alt 223.532 kr.      281.0000 kr. 

 

Årets resultat: 

 

 Overskud 50.378 kr.      10.600 kr. 

 

 

Status 2017 

Særlig fond 
 

Aktiver : 
9565                  Inventar                                                                                                                                                             44.204 kr. 

9570 Værdipapirer      3.737.903 kr. 

9580 Checkkonto 118-00-13980      298.695 kr. 

9590 Kostpris, Langelinie 64, 7100 Vejle      3.060.896 kr. 

9610 

9615 

9635 

Renteperiodisering 

Tilgodehavende skat 

Værdipapirer 

     0 kr. 

10.004 kr. 
0 kr. 

Aktiver i alt       7.151.702 kr. 

 

Gæld : 

9875                  Skyldig /tilgodehavende skat                                                                                                                                                 0 kr. 

9885 Anden gæld 5.153 kr. 

9890 Mellemregning kreds      22.340 kr. 

Gæld i alt       449.606 kr. 

 

Hensættelser: 

7695 Hensættelse til vedligeholdelse      422.113 kr. 

Hensættelser i alt      422.113 kr. 

 

Egenkapital: 

9920 Egenkapital primo      6.651.718 kr. 

9930 Fra driftsregnskab 50.378 kr. 

Egenkapital ultimo       6.702.096 kr. 

  

Passiver i alt 7.151.702 kr. 
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Ledelsespåtegning 

 

Kredsstyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskab for 2017 for Vejle Lærerkreds og Særlig Fond.  

 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik iht. lov om fonde og visse foreninger.  

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af 

foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2017. 

 

Kredsstyrelsen indstiller foranstående regnskab til godkendelse af generalforsamlingen. 
 

Vejle, den. 1. marts 2018 
     

Rikke Marie Vagn-Hansen  Trine Fyn Rafaelsen  Thomas Rasmussen 

Hanne Mols  Henrik Skotte  Lars Holmboe 

Johannes Malchiorsen     

 

 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

10. Til medlemmer af Vejle Lærerkreds og Særlig Fond 

11.  

12. Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Vejle Lærerkreds og Særlig Fond for regnskabsåret 01.01.17 – 31.12.17, der 

omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter 

god regnskabsskik iht. lov om fonde og visse foreninger. 

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle 

stilling pr. 31.12.17 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.17 – 31.12.17 i 

overensstemmelse med god regnskabsskik iht. lov om fonde og visse foreninger. 

 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, 

der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i 

revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen i 

overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der 

er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

 

Fremhævelse af forhold ved revisionen 

Vejle Lærerkreds og Særlig Fond har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2017 valgt at 

medtage budgettal. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.  

 

13. Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet 

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 

med god regnskabsskik iht. lov om fonde og visse foreninger. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne 

kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset 

om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften; 

at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af 
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regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre bestyrelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille 

driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

 

14. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, 

uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af 

sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse 

med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække 

væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan 

betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de 

økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 

krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under 

revisionen. Herudover: 

 

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes 

besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår 

revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at 

opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation 

forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, 

vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

  

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion 

om effektiviteten af foreningens interne kontrol. 

  

 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af bestyrelsen, er passende, samt om de 

regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet, er rimelige. 

 

 Konkluderer vi, om bestyrelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat 

drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet 

med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis 

vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på 

oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores 

konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores 

revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan 

fortsætte driften. 

  

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 

noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en 

sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.  

  

Vi kommunikerer med bestyrelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 

revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern 

kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

 

Vejle, den 1.marts 2018 

Beierholm 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 32 89 54 68 

 

 

 Marianne Christoffersen  

Statsautoriseret revisor 
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  Generelle forudsætninger for budgettet 

for perioden 1.1.2018 til 31.12.2018 

 

 

1. Indtægter 

 Uændret kontingent indtægt. 

 Uændret renteniveau af indestående på bankkonti. 

 Uændret afkast af investeringer. 

 Uændret fra Akutfondsmidler. 

 Refusion FTR 

 

2. Udgifter 

Ressourcetildeling 

 Uændret ressourcetildeling til sekretær. 

 4888 timer til kredsstyrelsesarbejde. 

 3.809 timer til sagsbehandling + konsulent. 

 

Pensions-, honorar-, diæt-, vederlags-, og kørselsudgifter: 

 Frikøbstimer afregnes til Vejle Kommune jf. aftale 

 Pensionsgivende formandshonorar (uændret som aflønning af højest aflønnede skoleinspektør i kredsens 

område). 

 Formandshonorar beregnes som den brøkdel frikøbstimetallet/1924 udgør af løntrinnet og eventuelle tillæg 

hertil. 

 Skattepligtigt kompensationsvederlag på 2.300 kr. til samtlige kredsstyrelsesmedlemmer (brug af egen 

telefon, mødevederlag m.m.). Kørselsgodtgørelse efter gældende regler til kredsstyrelsesmedlemmer, 

tillidsrepræsentanter og udvalgsmedlemmer. 

 Avishold 

 

Kontor- og huslejeudgifter 

 Uændret huslejeudgifter. 

 Uændret udgiftsniveau til telefon, elektricitet, vand, varme og forsikringer. 

 Uændret udgiftsniveau til kontorartikler og til almindelig drift af kontoret. 

 

Aktiviteter 

 Uændret møde-, kursus- og konferenceaktivitetsniveau for kredsstyrelse og TR 

 Øgede udgifter til medlemsaktiviteter  
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Budget 2018 og foreløbigt budget 2019 - Kredsregnskab 
 

  Resultat 2017 Budget 2018 Foreløbigt budget 2019 

Indtægter: 
 

Kontingent 

5120-5125 Kredskontingent 3.484.740 kr. 3.500.000 kr. 3.600.000 kr. 

5140 Kontingent DLF  0,00 kr. 0 kr. 0 kr. 

Kontingent i alt 3.484.740 kr. 3.500.000 kr. 3.600.000 kr.      3.502.500,00 kr. 
     

Akutfond 

5210 Kredsaktiviteter 401.552 kr. 440.000 kr. 440.000 kr. 

5220 Frikøb af tillidsrepræsentanter 160.942 kr. 120.000 kr. 120.000 kr. 

Akutfond i alt 562.494 kr. 560.000 kr. 560.000 kr.       598.899,00 kr. 
     

Andre indtægter 

5670 Admin. særlig fond 25.000 kr. 25.000 kr. 25.000 kr. 

5690-5699 

5700 

Renter og udbytter  

Refusion HovedMED mm. 

139.273 kr. 

68.930 kr. 

152.500 kr. 

270.000 kr. 

152.500 kr. 

270.000 kr.  

Andre indtægter i alt 233.203 kr. 447.500 kr. 447.500 kr. 
 

Samlede indtægter 4.280.437 kr. 4.507.500 kr. 4.607.500 kr. 
 

Udgifter: 
 

Frikøb m.m.   

5750 Frikøb KS. og sagsbehandler 1.230.065 kr. 1.300.000 kr. 1.350.000 kr. 

5760-5770 Kurser og tjenestefrihed 15.305 kr. 15.000 kr. 15.000 kr. 

5780 Vederlag 305.648 kr. 315.000 kr. 325.000 kr. 

5790 Tjenestefrihed / akut 160.942 kr. 120.000 kr. 120.000 kr. 

Frikøb i alt 1.711.960 kr. 1.750.000 kr. 1.810.000 kr. 
     

Kørsel og diæt.    

5820–5840 Kørsel  76.645 kr. 90.000 kr. 90.000 kr. 

5850-5875 Skattepligtige diæter m.m. 2.372 kr. 4.000 kr. 4.000 kr. 

Kørsel og diæt i alt 79.017 kr. 94.000 kr. 94.000 kr. 
     

Aktiviteter.    

5900-5910 Kongres- og Hovedstyrelse 14.081 kr. 16.000 kr. 16.000 kr. 

5920 Generalforsamling 51.720 kr. 100.000 kr. 70.000 kr. 

5930 Udvalgs-, KS. og TR møder 27.143 kr. 30.000 kr. 30.000 kr. 

5940-6000 Arrangementer m.m.. 157.173 kr. 257.000 kr. 257.000 kr. 

6010 Skoleklubber 9.555 kr. 15.000 kr. 15.000 kr. 

Arrangementer i alt 259.672 kr. 418.000 kr. 388.000 kr. 
     

Personaleudgifter.    

6040 Løn 1.589.028 kr. 1.610.000 kr. 1.640.000 kr. 

6045-6100 Fagpension, ATP m.m. 259.247 kr. 273.245 kr. 280.000 kr. 

Personaleudgifter i alt 1.848.275 kr. 1.883.245 kr. 1.920.000 kr. 
     

Kommunikation    

6180-6195 Web-site m.m. 8.765 kr. 11.500 kr. 11.500 kr. 

Kommunikation i alt 8.765 kr. 11.500 kr. 11.500 kr. 
     

Kontoret    

6240 Husleje 108.000 kr. 108.000 kr. 108.000 kr. 

6270 Forsikringer 49.738 kr. 28.000 kr. 28.000 kr. 

6280-6290 Tlf., fax, tyverialarm, LAN-forbind. 58.790 kr. 54.000 kr. 54.000 kr. 

6300-6305 Porto + gebyr bank  28.988 kr. 30.000 kr. 30.000 kr. 

6310-6320 Kontorartikler og kopimaskine 22.952 kr. 24.000 kr. 24.000 kr. 

6330 EDB-programmel 16.899 kr. 5.000 kr. 5.000 kr. 

6340--6370 Forbrugsvarer m.m. 28.517 kr. 42.000 kr. 42.000 kr. 

Kontoret i alt 313.884 kr. 291.000 kr. 291.000 kr. 
     

Andre udgifter    

6410 Tilbf. hensættelse fra tidligere år 0 kr. 0 kr. 0 kr. 

6420 Gaver 44.896 kr.                      45.000 kr. 45.000 kr. 

6430 Revision 11.247 kr. 13.000 kr. 13.000 kr. 

6440 Afskrivninger og hensættelser                      0 kr. 0 kr. 0 kr. 

Andre udgifter i alt 56.143 kr. 58.000 kr. 58.000,00 kr. 

     

Samlede udgifter 4.277.716 kr. 4.489.745 kr. 4.572.500 kr. 
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Budget 2018 og foreløbigt budget 2019 - Særlig fond 
 

  Resultat 2017 Budget 2018 Foreløbigt budget 2019 

Indtægter: 
 

9260 Husleje BUPL 32.600 kr. 33.200 kr. 33.800 kr. 

9270 Husleje kreds 113 108.000 kr.      108.000 kr.      108.000 kr. 

9280-9295 Bankrenter m.m. 133.310 kr.      151.200 kr.      151.200 kr. 

 

Samlede indtægter 273.910 kr.      292.400 kr. 293.000 kr. 

 

Udgifter: 
 

9410 

 

Administrationsgebyr 

 

25.000,00 kr. 

 

25.000 kr. 

 

25.000 kr. 

 

9415 Gebyrer 156 kr. 200 kr. 200 kr. 

9420 Revision 10.000 kr. 12.000 kr. 12.000 kr. 

9430 Ejendomsskat  18.547 kr. 19.820 kr. 19.820 kr. 

9440 Ejendomsforsikring 9.629 kr. 9.700 kr. 9.700 kr. 

9460 

9465 

9467 

Vedligeholdelse 

Rengøring, varme og el 

Afskrivning inventar 

49.048 kr. 

96.417 kr. 

14.735 kr. 

     80.000 kr. 

            115.000 kr. 

14.735 kr. 

80.000 kr. 

115.000 kr. 

14.735 kr. 
     

Udgifter i alt 223.532 kr. 276.455 kr. 276.455 kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontingent 2018 

Foreløbigt kontingent 2019 

 

 
Kontingentsatser 

  

DLF Kreds I alt pr. md. 2018 Foreløbig pr. md. 2019 

Fraktion 1+2 

 

213,- 262,- 475,- 475,- 

Fraktion 4, pensionister 71,- 23,- 94,- 94,- 

Fraktion 6, særlige medlemmer 94,- 22,- 116,- 116,- 

 

 



 

Notater 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

I tidens strøm 
DLFs foreningssang 
Tekst & musik: Gudmund Auring 

 

 

Der går gennem tiden en strømning som ikke kan dø, 

af arbejdets sang og af tankernes spirende frø. 

Hvert et slægtled skal finde sin vilje sit håb og sin tro 

- finde vejen derhen hvor dets fremtid og lykke kan gro. 

 

 

Vi står ved en vanskelig front i den stadige kamp 

som ikke kan vindes ved magt eller støvlernes tramp 

- som kræver det daglige valg: Vil du tage en strid 

for at menneskets værdighed stadig kan præge vor tid. 

 

 

Vil du møde de børn af vor tid som har fremtiden med 

i tro på at børnenes drøm kan bli’ virkelighed 

Vil du søge den stærke syntese af fremtid og arv 

hvor ideernes flugt kan forenes med hverdagens krav. 

 

 

Der er meget som splitter i tiden og vejen er lang 

Der er kræfter som truer selv arbejdets brusende sang 

I en brændende verden hvor mennesker sulter ihjel 

kan vi vise, vi alle har ansvar for mer end os selv. 

 

 

Lad os glæde os over det udsyn vort arbejde gi´r 

ved en daglig forening af gamle og nye værdier 

Vi har skabt Danmarks Lærerforening så lad os stå ved: 

Der hvor menneskets værd bliver forsvaret må vi være med 
 
 


